
COMPOZIŢIA CHIMICĂ

ŞI

MINERALOGICĂ

A

SCOARŢEI TERESTRE

Prezentarea C_05



Clasificarea mineralelor

• Numărul total de specii minerale cunoscute până 
în prezent (peste 4100) se repartizează claselor 
minerale în următoarele proporţii: silicaţi – 25,8%, 
fosfaţi – 17,5%, sulfuri – 13,3%, oxizi şi hidroxizi –
12,4%, sulfaţi – 8,4%, halogenuri – 5,8%, 
carbonaţi – 4,5%, elemente native – 3,3%, boraţi –
2,9% etc.

• După gradul de participare la compoziţia scoarţei 
terestre, mediile sunt aproximativ următoarele: 
silicaţi şi silice – 81%, oxizi şi hidroxizi – 14%, 
carbonaţi – 0,7%, fosfaţi – 0,7%, halogenuri –
0,5%, sulfuri – 0,15%, elemente native – 0,1% etc.



CLASIFICĂRILE MODERNE CU RELEVANȚĂ ȘI ÎN GEOLOGIA ECONOMICĂ AU LA 

BAZĂ CRITERIILE COMPOZIȚEI CHIMICE ȘI STRUCTURAL.

PRINCIPALELE CLASE DE MINERALE SUNT URMĂTOARELE:

1. ELEMENTELE NATIVE

2. SULFURI, SULFOSĂRURI ȘI COMUȘII SIMILARI

3. OXIZI ȘI HIDROXIZI

4. HALOGENURI

5. CARBONAȚI, NITRAȚI ȘI BORAȚI

6. SULFAȚI, CROMAȚI ȘI SELENIAȚI

7. FOSFAȚI, ARSENIAȚI, VANADAȚI

8. SILICAȚI



https://www.google.ro/search?q=ciclosilicati&espv



Sursa: http://www.ptable.com



• Elementele native - numărul total al 
speciilor minerale şi varietăţilor minerale din 
clasa elementelor native este de cca. 80, 
depăşind numărul elementelor chimice care 
intră în componenţa lor (cca. 35). aceasta se 
explică prin aceea că unele elemente în natură 
se găsesc în două sau mai multe stări 
allotropice: carbonul (diamant şi grafit), sulful 
(alfa şi beta) etc. De asemenea, elementele 
native se pot găsi sub forma unor soluţii solide: 
electrum (Au şi Ag), nichel–fier, platiniridium 
(Pt şi Ir) etc.; 



• Sulfuri, sulfosăruri şi compuşi 

similari - în această clasă de minerale intră 

sulfurile, seleniurile, telururile, arseniurile, 

stibiurile şi sulfurile multiple (sulfosărurile)



• Oxizii şi hidroxizii - sunt compuşii cei mai 

simpli ai peste 40 de elemente chimice (metale 

şi metaloizi) cu oxigenul şi hidroxilul. Foarte 

răspândiţi sunt oxizii şi hidroxizii fierului, apoi ai 

aluminiului, manganului, titanului, cromului etc.;



• Halogenuri - mineralele din această clasă 

sunt reprezentate prin fluoruri, cloruri, bromuri 

şi ioduri, adică prin săruri simple, hidratate sau 

complexe ale HF, HCl, HBr, HI. Elementele 

mai importante care formează săruri haloide 

sunt K, Na, Li, Mg, Ca, Al, Fe, Mn, Cu, Pb, Ag, 

Hg şi Si;



• Carbonaţii sunt combinaţii ale 
radicalului (CO3)

-2 cu diferiţi cationi, în 
special bivalenţi: Mg, Fe, Mn, Ca, Ba, Sr, 
Pb, Zn etc.



• Sulfaţi - sunt săruri ale H2SO4 [Me+(SO4)
-2]



• Fosfaţi, arseniaţi, vanadaţi - radicalii 

(PO4)
-3, (AsO4)

-3, (VO4)
-3, formează săruri 

stabile cu cationii trivalenţi, mai ales cei din 

grupa pământurilor rare şi cu bismutul; 

elementele bivalente se întâlnesc în această 

clasă numai sau forma unor ioni suplimentari 

ca (OH)-, F-, Cl-, O-2;



• Silicaţii

• mineralele din această grupă au o mare răspândire în natură, 
constituind peste un sfert din numărul de minerale cunoscute şi 
aproximativ trei sferturi din masa scoarţei terestre. Unitatea 
structurală specifică silicaţiilor este tetraedrul de silice, [SiO4]

4-.

• Clasificarea silicaţilor are la bază criteriul structural, fiind împărţiţi în 
nezosilicaţi (silicaţi alcătuiţi din tetraedrii solitari de silice, legaţi 
prin cationi de Ca, Mg, Na, etc., dar nu prin atomi de oxigen ai 
tetraedrului), sorosilicaţi (doi tetredrii de silice legaţi printr-un atom 
de oxigen aparţinând tetraedrului), ciclosilicaţi (o structură ciclică 
din minim trei tetraedrii de silice, legaţi prin atomi de oxigen), 
inosilicaţi (lanţuri infinite simple – piroxeni şi duble – amfiboliIi, de 
tetraedrii de silice legaţi prin atomi de oxigen), filosilicaţii (tetraedrii 
sunt dispuşi în ochiurile unei reţele plane, hexagoane) şi 
tectosilicaţii (tetraedrii de silice legaţi prin atomi de oxigen sunt 
dispuşi într-o reţea tridimensională). La valenţele libere ale oxigenului 
adiţionează ceilalţi cationi şi ioni complexi, formând speciile minerale.



STRUCTURA RETICULARĂ A SILICAŢILOR

Unitatea chimico-structurală a silicaţilor

Tetraedrul de silice – [SiO4]
4-





• Elementee native









































Argint: Ag

























Diamant: C
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• Sulfuri - sulfosăruri



































































• Oxizii şi hidroxizii









































• Halogenuri













Structura reticulară a halitului









• Carbonaţii











CUARȚ (SiO2)

CALCIT (CaCO3)





Aragonit tabular
CaCO3 - rombic



Aragonit acicular: CaCO3 - rombic





























• Sulfaţii





















• Fosfaţii



Hornbledă
Ca2Na(Mg,Fe)4(Al,Fe)[(Si,Al)4O11]2.H2O

Apatit
Ca5(PO4CO3)(F, OH, Cl) Wikipedia.ro





Clasificarea silicaţilor are la bază criteriul structural, fiind împărţiţi în nezosilicaţi
(silicaţi alcătuiţi din tetraedrii solitari de silice, legaţi prin cationi de Ca, Mg, Na, 
etc., dar nu prin atomi de oxigen ai tetraedrului), sorosilicaţi (doi tetredrii de 
silice legaţi printr-un atom de oxigen aparţinând tetraedrului), ciclosilicaţi (o 
structură ciclică din minim trei tetraedrii de silice, legaţi prin atomi de oxigen), 
inosilicaţi (lanţuri infinite simple – piroxeni şi duble – amfiboliIi, de tetraedrii de 
silice legaţi prin atomi de oxigen), filosilicaţii (tetraedrii sunt dispuşi în ochiurile 
unei reţele plane, hexagoane) şi tectosilicaţii (tetraedrii de silice legaţi prin atomi 
de oxigen sunt dispuşi într-o reţea tridimensională). La valenţele libere ale 
oxigenului adiţionează ceilalţi cationi şi ioni complexi, formând speciile 
minerale.

• Silicaţii

Unitatea chimico-structurală a silicaţilor

Tetraedrul de silice – [SiO4]
4-





NESOSILICAȚI (SILICAȚI INSULARI)

Unitatea chimico-structurală a nesolicaților: [SiO4]
4-

















SERIA IZOMORFĂ A GRANAȚILOR











Spessartin

Mn3Al2(SiO4)3













SOROSILICAȚII











CICLOSILICAȚII





TURMALINA
(Na,Ca,K)(Mg,Fe2+,Li,Mn)3(Al,Fe3+,Ti,Cr)6(Si6O18)(BO3)(OH,F)4

https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ciclosilicati&*











Cu6[Si6O18].6H2O

DIOPTAZ

https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ciclosilicati&*



INOSILICAȚI



INOSILICAȚI-PIROXENI

















INOSILICAȚI -AMFIBOLI

https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=inosilicate&*





Hornbledă
Ca2Na(Mg,Fe)4(Al,Fe)[(Si,Al)4O11]2.H2O

Apatit
Ca5(PO4CO3)(F, OH, Cl) Wikipedia.ro





https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=inosilicate&*

Actinot (termen intermediar din seria izomorfă Tremolit – Actinot – Feroactinot)





FILOSILICAȚII

















TECTOSILICAȚI





GRUPA SILICEI

OPAL - CALCEDONIE - CUARŢ



























Calcedonie

AGREGAT CRIPTOCRISTALIN



AGREGAT AMORF



GRUPA FELDSPAŢILOR

*potasici (K)

*plagioclazi (Na, Ca)















Triclinic



Triclinic





Triclinic



GRUPA FELDSPATOIZILOR







GEMOLOGIE

SAN FRANCISCO
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